Šentjernej, 7. junij 2006

Številka 6/2006

Občina Šentjernej objavlja na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Šentjernej (Uradni list
RS, št. 19/96)

RAZPIS
ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ
OBČINE ŠENTJERNEJ V LETU 2006
1. V skladu z odlokom občina podeljuje naslednja
priznanja in nagrade:
- NAZIV ČASTNEGA OBČANA OBČINE
ŠENTJERNEJ
-NAGRADA OBČINE ŠENTJERNEJ
-SPOMINSKA PLAKETA ŠENTJERNEJA
-PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE
ŠENTJERNEJ
2. Priznanje in nagrade so enkratne. Denarne
nagrade se dajejo samo fizičnim osebam. Sredstva za
priznanja in nagrade se zagotovijo v občinskem
proračunu.
3. Predloge za podelitev priznanj in nagrad lahko
podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, društva, delovna telesa občinskega sveta in politične stranke.
4. Predloge za priznanja in nagrade Občine
Šentjernej obravnava štiričlanska komisija, ki jo
imenuje občinski svet.
Komisija izdela končni predlog za vsa priznanja in
nagrade, razen za priznanje župana Občine Šentjernej.
Komisija posreduje končni predlog za odločanje
občinskemu svetu.
5. Priznanja in nagrade podeljuje župan.
NAZIV ČASTNEGA OBČANA OBČINE
ŠENTJERNEJ pridobi, kdor doseže pomemb-nejše
trajne uspehe na gospodarskem, znanstve-nem,
umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojnoizobraževalnem in humanitarnem področju ter s tem
predstavlja občino doma in v svetu.
Naziv častnega občana lahko dobi tudi tujec.
Častnemu občanu se ob imenovanju podeli posebna
listina.

NAGRADA OBČINE ŠENTJERNEJ se podeljuje
občanom Občine Šentjernej, ki dosežejo pomembnejše
trajne uspehe na gospodarskem, kulturnem, športnem,
vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju.
Nagrada Občine Šentjernej obsega priznanje in
denarno nagrado. Višino denarne nagrade za vsako leto
določi občinski svet ob sprejemanju proračuna.
SPOMINSKA PLAKETA ŠENTJERNE-JA se
podeljuje organizacijam in občanom ob njihovih
pomembnejših jubilejih.
Spominska plaketa je patiniran kovinski odlitek
grba.
PRIZNANJE ŽUPANA
Župan lahko za posamezne enkratne dosežke in
uspehe posameznikov, podjetij, zavodov, krajevnih
skupnosti in društev podeli pisno priznanje.
Priznanje župana se podeljuje ob praznovanju
kulturnega praznika, občinskega praznika ter ob koncu
starega leta (športniki, itd.) in ob prazno-vanju raznih
jubilejev (društva).
Predloge z obrazložitvijo pošljite na naslov:
OBČINA ŠENTJERNEJ, Trubarjeva c. 5, 8310
Šentjernej, s pripisom »predlog za priznanje ali/in
nagrado Občine Šentjernej«, do vključno 05. 07. 2006.
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.
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